اعالمیه مطبوعاتی
دومین نمایشگاه مشترک افغان – ایران در شهر کابل
سه شنبه  82دلو  ،3131هوتل اورانوس کابل
دومین نمایشگاه مشترک میان افغانستان و ایران در شهر کابل دایر شد .این نمایشگاه توسط شرکت ایرانی
"مدیریت پروژه های نمایشگاهی" و به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سازمان توسعه تجارت ایران از
تاریخ  82دلو الی اول حوت  3131به مدت سه روز در هوتل اورانوس کابل دایر و از ساعت  31صبح الی  5بعد
ازظهر به روی عموم باز است.
در این نمایشگاه  335شرکت افغان و ایران اشتراک دارند .سکتور های عمده در این نمایشگاه از قبیل :مواد
ساختمانی مواد غذایی ،زعفران ،لوازم خانگی ،آرایشی ،بهداشتی و شوینده ها ،تجهیزات طبی و دارویی ،صنعت،
معدن ،انرژی و موتر می باشند.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اراکین بلند پایه دو کشور همچون جاللتمآب محمد شریعتمداری معاون اجرایی
رئیس جمهور ایران ،استاد الحاج محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائیوی حکومت وحدت ملی افغانستان ،جاللتمآب
محمد رضا بهرامی سفیر کبیر ایران در کابل ،محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق ،محترم
عتیق اهلل نصرت رئیس هیئت عامل اتاق معینان وزارت های اقتصاد ،زراعت و شهرسازی اشتراک ورزیده بودند.
روند مناسبات اقتصادی – تجاری افغانستان و ایران طی سالهای اخیر سیر صعودی را پیموده و در این میان
افغانستان بازار خوبی برای تولیدات و فرآورده های ایرانی به حساب می آید .تالش های نماینده تجارتی سفارت ایران
در کابل نیز در فراهم آوری سهولت های الزم برای تاجران افغان از قبیل ویزه های کثیرالمسافرت در افزایش سطح
مبادالت تجارتی دو کشور حایز اهمیت بوده است.
برگزاری نماشگاه مشترک در حقیقت بیانگر عالیق متقابل تاجران و سرمایه گزاران دو کشور برای افزایش میزان
تجارت و گسترش روابط اقتصادی میان هم بوده و زمینه ای خواهد شد جهت استحکام این مناسبات.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری دومین نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران را گام مهمی در راستای تقویت
همبستگی اقتصادی دو کشور می داند و امیدوار است این روابط با گذشت هر روز وسعت و عمق بیشتر بگیرد.
قابل یادآوری است که اولین نمایشگاه مشترک دو کشور به تاریخ  31 – 2سنبله  3133در همین مکان برگزار شد.
افغانستان برای پذیرش سرمایه گذاران و تاجران همسایه بیش از هر زمان دیگر آمادگی دارد و هر دستی را که برای
ایجاد رفاه و آسایش اقتصادی مردم این منطقه دراز شود به گرمی می فشارد .ایران در این زمینه می تواند نقش
بسیار بارزی را ایفا کند.

